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O atendimento consistia em mobilizações passivas e alongamentos dos membros inferiores e

superiores; dissociação de cinturas escapulares e pélvicas, correção postural. Estendendo

essas orientações à família e à equipe técnica de enfermagem.

Durante o atendimento, houve duas mudanças na conduta e no objetivo inicial. Após duas

semanas, devido a melhora gradativa de força muscular (FM) apresentada pela paciente, mas

sem atividade funcional importante, foi realizada cinesioterapia assistida e sedestração com

apoio de cervical e tronco no leito. E, com um mês de AD, os objetivos do tratamento foram

rmelhorar a mobilidade de membros superiores e inferiores, coordenação dos movimentos dos

membros, equilíbrio e FM para tentar sedestração fora do leito e posteriormente uma possível

ortostase e deambulação (com apoio), com uma maior independência funcional, sendo

introduzidas novas condutas como: cinesioterapia ativa, exercícios funcionais, tentativa de

mudança de decúbito assistida e ativa, sedestração com contenção torácica e apoio de cervical;

tamponamento de TQT por 30 minutos, três vezes ao dia.

Posteriormente, fez-se o treino de equilíbrio com a paciente a princípio sentada, em seguida em

pé com apoio de extensores de joelho e apoio bilateral de MMSS e por último treino de marcha

também com apoio.

A paciente foi decanulada com resposta satisfatória, ao final do quarto mês de assistência

domiciliar. Mantendo-se eupnéica, com ausculta pulmonar limpa e sem necessidade de

aspiração. Foram mantidos os exercícios de expansão torácica com respirações profundas,

enfatizando a inspiração ativa e profunda e tosse assistida.

RESULTADOS

Ao longo dos atendimentos, a paciente se mostrou colaborativa e disposta para o que lhe era

proposto, com momentos isolados de irritação. Os exercícios foram realizados de forma

progressiva conforme adaptação e evolução da paciente no decorrer da assistência, não

havendo um protocolo específico.

A paciente recebeu alta da internação domiciliar após cicatrização de todas as úlceras de

decúbito, introdução de dieta via oral, porém mantida GTT para garantir boa nutrição,

apresentando controle de esfíncteres e estabilização do quadro motor.

No último dia de atendimento a paciente ainda apresentava déficit de equilíbrio, porém já

realizava ortostase e deambulação com maior desenvoltura e com apoio apenas de membros

superiores.

A família foi treinada pela equipe interdisciplinar para assumir os cuidados com a paciente,

orientada quanto à necessidade de preservar os estímulos às atividades de vida diária e da

importância da continuação da fisioterapia em ambulatório especializado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Deve-se sempre priorizar a independência funcional do paciente, tendo em vista a evolução do

mesmo ao longo do tratamento. É importante destacar que a participação da família em todas

as etapas foi essencial para o bom resultado do tratamento, levando em consideração as

limitações sociocultural e financeira.

O atendimento comprometido, responsável e humanizado da equipe interdisciplinar é de grande

importância para afastar o prognóstico inicial, para acolher e orientar a família no processo de

desmame e alta da assistência domiciliar.

INTRODUÇÃO

O meduloblastoma é um tumor de células originadas no cerebelo, localizado na fossa

posterior. Raramente se expande para outras partes do corpo. Afeta preferencialmente

crianças com idade inferior a quinze anos.

O quadro clínico típico consiste em aumento da pressão intracraniana, cefaléia, rigidez na

nuca, náuseas, vômitos, diminuição de força muscular, desequilíbrio e alterações da fala.

A tomografia computadorizada (TC) confirma a presença de tumor no sistema nervoso,

mas o diagnóstico preciso é feito através de biopsia do tecido tumoral.

O tratamento consiste na ressecção do tumor através de cirurgia, seguida de radioterapia

e/ou quimioterapia como medidas coadjuvantes. O controle da hidrocefalia é feito

geralmente com a colocação de derivação ventrículo-peritoneal (DVP).

OBJETIVO

Relatar a atuação do Fisioterapeuta no Atendimento Domiciliar (AD) no paciente com

medulobastoma.

CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E POPULAÇÃO ASSISTIDA

A empresa S.O.S. Vida – Inovando em Saúde atua no serviço de internação domiciliar,

prestando atendimento específico de saúde no domicílio do paciente, através de uma

equipe interdisciplinar.

Possui uma Unidade de Oncologia voltada para consultas e tratamento ambulatorial e

domiciliar. Pacientes terminais recebem uma assistência domiciliar personalizada e

humanizada através de cuidados paliativos.

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE FOCO DO TRABALHO

Paciente, sexo feminino, admitido hemodinamicamente estável, com presença de roncos

esparsos à ausculta pulmonar, traqueostomizado e presença de secreção amarelada em

pequeno volume à aspiração traqueal, com presença de escaras de decúbito em região

sacra e trocanteres, com gastrostomia (GTT).

No quadro motor inicial destacava uma amplitude de movimento preservada passivamente

e hipoatividade funcional global, equilíbrio ausente de cervical e tronco.

O plano de tratamento fisioterapêutico domiciliar objetivava manter a capacidade funcional

respiratória, evitar e minimizar complicações respiratórias e motoras decorrentes da

restrição ao leito e do comprometimento oncológico; manter as vias aéreas desobstruídas

para evitar hipoventilação pulmonar e infecções; manter amplitude de movimento

adequado para facilitar mudanças de decúbito, higienização e evitar novas úlceras de

pressão; melhora na mobilidade de membros superiores e inferiores eram as principais

metas da assistência.

Foram realizados atendimentos fisioterapêuticos (com profissional único durante todo o

processo) com duração de aproximadamente quarenta minutos, cinco vezes na semana,

por seis meses.
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